כ אן
כחול .ה םי
ב חו ב
אי אווף עממאמת
יה י

תאילנד של
הים התיכון
א

אם מוותרים על האיים הגדולים ומתרחקים מתיירי הנופשונים
מגלים את יוון האמיתית .למשל ,האי אוויה

וויה ( )Eviaהוא האי השני בגודלו
ביוון ,רק כרתים גדול ממנו בשטחו.
אז איך זה שמעולם לא שמעתם עליו?
ובכן ,הסיבה פשוטה :אוויה אינו אי
לתיירים .למעט מועדון של "קלאב מד" הממוקם
בקצהו הצפוני וכמה בתי מלון קטנים המיועדים
לקהל היווני המקומי  -אין באי מתקני נופש או
אטרקציות לתיירים ,ואין גם שדה תעופה שבו
נוחתים ברכבת אווירית רבבות תיירים בטיסות
שכר ,כמו בכרתים ,ברודוס ,בקורפו או בזקימ
נתוס.
מי מגיע לאוויה ,כמו גם לעשרות איים אחמ
רים ,קטנים יותר ,שאין בהם תעשיית תיירות
מפותחת? בעיקר יוונים ,ומעט תיירים שרוצים
לברוח מהרעש ,מהצפיפות ומההמולה באיים
המפורסמים יותר ,ואירופאים (וגם ישמ
ראלים) שקנו או בנו לעצמם בתי
נופש ,ומגיעים מפעם לפעם לימ
מים או שבועות של בריחה.
אוויה ,או האיים ה"יווניים"
האלה ,הם ההזדמנות שלכם
לברוח באמת .להתמקם בממ
לון קטן ופשוט הממוקם בחוף
נידח או בבית ששוכרים ,לקנות
אוכל בכפר הסמוך ולבשל לבד,
לרבוץ בחופי ים שגם בשיא העונה,
ביולי או באוגוסט ,תהיו בהם כמעט לבד,
לבלות בערב עם יוונים בלבד בטברנות ובמועמ
דונים יווניים לגמרי ,וכמובן לטייל.
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האי אוויה הוא יעד מצוין לטיולים .כאמור,
מדובר באי ענק ,למעלה ־ממ 300ק"מ אורכו ,ה�מ
שתרע לאורך החוף המזרחי של יוון ,קצת מצפון
לאתונה ועד מדרום לחצי האי פיליון.
זהו אי הררי ,מכוסה ביערות אורנים ,ויש בו
אין־ספור שבילי הליכה ורכיבה ,המתפתלים בין
כפרים קטנים ,כנסיות ,מנזרים ,מתחמים חקמ
לאיים ,מעיינות וחופים.
טיפ :כדאי להתמקם באחד הכפרים שלאורך
החוף המערבי של האי ,מול היבשת ,ולא במזרח
האי ,מול הים הפתוח .אזור זה מוגן יותר מרוחות
ומגלים.
איך מגיעים? אוויה מחובר ליבשת בגשר,
ואין צורך במעבורת כדי להגיע אליו .עם זאת,
קחו בחשבון שהגשר מחבר בין יוון לחמ
לקו המרכזי של האי ,ונסיעה לחלק
הצפוני או הדרומי בכבישים
הצרים של האי יכולה להימשך
שעתיים ויותר .לעתים ,עדיף
להשתמש בשירותי המעבומ
רות ,למרות המחיר (כ־28-25
אירו למכונית לכל כיוון) ולוח
הזמנים המוגבל שלהן.
טיפ :שוכרים רכב? הכבישים
באיים רחוקים מלהיות איכותיים ולמ
עתים מדובר רק בדרכי עפר .אם אפשר,
חפשו רכב שטח קל (כמו סוזוקי ג'ימני) ,או
מכונית קטנה בעלת מרווח גחון גבוה יחסית

(פיאט פנדה או דומה לה) ,ונהגו בזהירות ,כדי
שלא לפגוע בגחון המכונית .שימו לב ,שהעברת
מכונית במעבורת אינה מבוטחת על ידי חברות
ההשכרה .הנזק האפשרי  -עליכם.
לאן לנסוע ? יוצאים מאתונה לכיוון סלונ�י
קי ,בכביש המהי ר ( E75זהו כביש אגרה ,בת�ש
לום) ,ומכוונים לעיירה חלקידה ( ,)Chalcisשם
ממוקם הגשר.
חציתם? אפשר להמשיך לאזורי הנופש העיקמ
ריים ,קריסטוס(  ) )Karistosבדרום האי או אד�י
פסו ( )Loutra Edipsouבצפון .ל־ Edipsouקל
מאוד להגיע במעבורת ,שיוצאת מהעיירה ארמ
קיטסה ( )Arkitsaביבשת.
היכן להתמקם? בדרום האי ,סביב העיירה
קריסטוס ,תמצאו לא מעט מלונות עממיים ,חומ
פים וטברנות ,ובהרים מסביב  -שבילי הליכה
וטיול .בקיץ ,מסוף יולי ובמהלך אוגוסט ,נערך
באזור פסטיבל יין מתמשך.
מהאזור הדרומי אפשר להפליג לאי הקטן
יותר סקירוס ( ,)Skirosשהוא אותנטי עוד יותר
מאוויה ,ונדיר עוד יותר למצוא בו תיירים.
בצפון ,באזור אדיפסו ,תמצאו את מתחם
הספא המפורסם ביוון ,עם עשרות נביעות של
מעיינות תרמאליים שחלקם פשוט
זורמים להם בחופשיות אל הים ונימ
תן לרבוץ בהם ללא תשלום .בעיירה
תמצאו גם את המלון המפואר באי.
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אוויה .פינה באחד הכפרים
אתר המלוןthermaesylla.gr/en :
מהאזור הצפוני כדאי לצאת לטיולים
בטבע ,בהרים ובכפרים ,וגם להגיע לחופים
בצד המזרחי של האי .בחלק מהחופים האווירה
"תאילנדית" ממש :חושות ,מוזיקת רקע נעימה,
מסעדה עם תפריט בסיסי במחירים מצחיקים,
בירה בלי גבול .והעיקר – הים .כאן צבעו כחול־
טורקיזי שקוף וצלול לגמרי ,והוא עושה חשק
לטבול בו עוד ועוד.
טיפ :מצפון האי אפשר לצאת במעבורת לאמ
זור חצי האי פיליון ,הנמצא מצפון לאוויה.

רק לקראת חצות עולה הרכב חימום ,ואחרי
עוד כשעה מתחיל המופע האמיתי .האמת -
מלהיב .הקהל יוצא מגדרו ,רוקד ושר .חיפשתם
אירוע יווני אותנטי? זה המקום ,לא במועדונים
התיירותיים של אתונה ,לא בטברנות הגדושות
בבריטים ובגרמנים שעל החופים באיים ,אלא
הרחק מהכל ,בכפרים הקטנים ,בלב ההרים.
וזה רחוק מלהסתיים .זוכרים את צלחות
החרס שפעם ניפצו בהתלהבות במועדוני אתומ
נה? אז צלחות כבר אין מזמן משיקולים כלכליים

לילה לבן

תשכחו מהמועדונים ההמוניים והתיירותיים
של אתונה ואפילו של האיים הגדולים .כאן הכל
באמת אותנטי.
בעיירה אדיפסו ( )Edipsouשליד הנמל נתלו
כרזות צבעוניות המזמינות למופע לילי עם לא
פחות מחמש זמרות יווניות .המיקום :בכיכר
המרכזית של אחד הכפרים ,בלב האי .המועד:
ליל רביעי ,עשר בערב.
לקחנו את הזמן ,הגענו רק ־במ ,22:30ומצ�א
נו עצמנו ראשונים בכיכר .מתברר שביוון ,כמו
ביוון ,זמן זה לא זמן ,ושעה היא לא שעה .עניין
של מסורת.
את המופע מארגנת המסעדה המקומית
הממוקמת לצד הכיכר המרכזית .שולחנות
וכיסאות פלסטיק גולשים ממתחם המסעדה
וממלאים כל פינה בכיכר המרוצפת אבן ,והקהל
זורם לאט לאט .יש מי שמתיישבים לצד השולמ
חנות ומזמינים מהתפריט (שהוא מוגבל ומיוחד
לאירוע :סוג אחד של סלט ,שתי מנות ראשונות,
שתי מנות עיקריות וסוג אחד של יין .זהו .לממ
סעדה אין יכולת לוגיסטית להגיש משהו מורמ
כב יותר באירוע המוני שכזה) .אחרים ,חסכנים
יותר ,מתיישבים על גדרות האבן מסביב ונהנים
ממופע חינם .אגב ,המופע באמת חינם .הרווח
של המארגנים הוא מהמזון והמשקאות ,ומהפרמ
חים המושלכים על הזמרות (ותכף נגיע אליהם).

(ואולי גם בגלל ההיבט הסביבתי של השברים).
במקום זאת משליכים ורדים .דיילת מתוקתקת
סובבת בין השולחנות עם מגש עמוס בצרורות
של ורדים .המחיר 15 :אירו לצרור ,והקהל קונה
וזורק ,קונה וזורק .המארח המקומי שלנו סיפר,
שפעם טרח וספר וחישב ומצא ,שבמועדון אחד,
לא ממש גדול ,זרקו בערב אחד פרחים בשווי
 40,000אירו .מתברר שלמרות המשבר הכלכלי,
ליוונים יש כסף .תלוי רק בשביל מה.
ארבע לפנות בוקר ,אנחנו נוטשים ,אפופי
יין והלומי מוזיקה .היוונים נשארים .במקומות
אחרים באירופה יוצאים תכף לעבודה ,ליוונים
החוגגים ,כך לפחות נראה ,זה לא ממש אכפת8 .
עוד מידע על איי יוון באתר הישראלי:
greece-islands.co.il

